
Referat af bestyrelsesmøde i Skt. Jørgensbjerg Lokalråd 

torsdag den 24.januar 2019 hos Camilla, Toftegade 6 

Til stede: Jeppe, Per, Camilla, Kirsten, Christel, Hans og Anne-Marie. 

                               (Henrik med ved badebrospunktet) 

Valg af referent:  

Anne-Marie. 

 

Nyt fra Bjerget: 

Kalle har taget andehuset op, det er efterhånden i ret dårlig stand og skal 

erstattes af et nyt, hvilket Anne-Marie tager sig af. 

En velkomstpakke til nye medlemmer, bl.a. indeholdende et par bøger om 

Bjerget er stadig i ”støbeskeen” – Camilla, Hans og Per er på opgaven. 

 

Årsprogrammet for 2019, der skal sendes ud sammen med kontingent 

girokort, blev fastlagt og er som følger: 

 

• Filmaften: onsdag den 27. februar kl. 18:30 - Filmen ’???’ 

• Fiskedag: søndag d. 26. maj kl. 10:30. Fiskeri i gadekæret for alle aldre, med 

præmier mv. Vi sørger for fiskegrej. 

• Arbejdsdag: søndag d. 26. maj kl. 13:00. 

• Pinsefrokost i Vrågården: lørdag den 8. juni 

• Sct. Hansaften: søndag den 23. juni. Vi mødes kl. 21.30 ved kirken og går i 

fakkeloptog til vores bål i Kællingehaven 

• Sommerfest: lørdag den 24. august – bl.a. med den traditionelle havevandring 

• Generalforsamling: onsdag den 23. oktober 

 

Dernæst havde vi 2 punkter på dagsordenen: 

1) Fibernet til Bjerget? 

2) Badebro ved Fjorden. 

3) Eventuelt 

Fibernet: Hans har været til bredbåndsmesse i Roskilde Kommune, arrangeret af 

Anna Højeng (koordinator af digital infrastruktur). Der var en række udbydere, 

store som mindre virksomheder, der præsenterede deres ”produkter” og Hans gik 

derfra med gode inputs. Vi er således stadig i overvejelsesfasen, før vi evt. 

præsenterer et konkret forslag til Lokalrådets medlemmer – er tilslutningen stor 



nok? Prisniveauet for anlæggelse af fibernet er i området af 15000 kr. som 

engangsbeløb, evt. som privatlån med 200-300 kr. afdrag/måned. 

 

Badebro:  Camillas mand, Henrik, fremlagde på generalforsamlingen i oktober 2018 

et forslag om en badebro ved Fjorden, i nærheden af Skt. Hans Have, hvilket 

generalforsamlingen virkede meget interesseret i. Derfor var Iben, formand for det 

lille bådelaug  (navn?) inviteret til at deltage i dette punkt på mødet. Muligheden 

lige p.t. kunne være, at vi til sommer hjælper med at udlægge den bådebro, der 

allerede findes i lauget, som vi så til en start benytter som badebro, såfremt laugets 

medlemmer ”godkender” os. Hvis denne løsning viser sig at være en succes i 

sommeren 2019 (vi håber på godt vejr), kunne vi i Lokalrådet evt. finansiere og 

foranstalte en forlængelse af broen i form af et par fag med flydepontoner, så 

broen når det dybere vand i Fjorden. 

Iben vender tilbage, når hun har talt med laugets medlemmer om vores 

ønske/forslag. 

 

Eventuelt: 

Der blev talt om et evt. julearrangement med gløgg (æbleskiver?) ved egetræet i 

Brøndgade/Kirkegade, kunne være sidste weekend i november. Et ønske om lys i 

egetræet er også på ”tapetet”, men nok for dyrt og besværligt (kræver lift) at få 

virkeliggjort. Efterfølgende har Kirsten oplyst (er også meddelt os i kommentarer til 

referatet), at hun vil kontakte kommunen for evt. beskæring af egetræet samt 

indhenter pristilbud på lys/opsætning m.v. Vi hører nærmere på et tidspunkt. 

Christel har luftet en ide om at arrangere et udendørs loppemarked, som hun 

tidligere i en anden forening har haft stor succes med. Vi taler lidt frem og tilbage 

om interessen er til stede i vores lokalråd. Men nu er ideen ”breaket” til dem der 

læser dette referat på SJB hjemmeside. 

 

Næste bestyrelsesmøde er 1. maj hos Per i Toftegade 1. Vi mødes allerede 18.30 og 

går en tur i området for at se, hvad der evt. skal restaureres/repareres på 

arbejdsdagen den 26.5. 

 

 

 

 

 



 

 

        

 

 

 

 

 
 


